
 

 

Malaysia ครบสตูร คาเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติง้ 
กวัลาลมัเปอร ์3 วนั 2 คนื 

โดยสายการมาเลเซยี แอรไ์ลน ์(MH) 

 

 

 

 
• น าทา่นสูค่าเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนทีอ่ากาศเย็นตลอดปี 

• ชมมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 
• ชมถ า้บาต ู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานทีศ่กัด ิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิด ู
• ชมยอดเขาเก็นติง้สถานทีพ่กัตากอากาศอนัเลือ่งชือ่ 
• ชมตกึแฝดปิโตรนสัเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก 
• อสิระชป้ป้ิงสนิคา้แบรนดด์งั ทีล่ดราคาสงูสดุ Mitsui Outlet 
 
 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                              
วนัที ่22-24 กมุภาพนัธ ์2562                                                                                           7,888.- 

วนัที ่01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31  มนีาคม 2562                  8,888.-                                                                      

วนัที ่05-07, 19-21, 26-28 เมษายน 2562                         8,888.- 

วนัที ่12-14 เมษายน 2562                                                                                           11,888.- 

วนัที ่03-05, 10-12, 17-19, 25-27 พฤษภาคม 2562                   8,888.-                                                                      

วนัที ่18-20 พฤษภาคม 2562                                                                                10,888.- 

วนัที ่07-09, 14-16,  21-23, 28-30 มถินุายน 2562                   8,888.- 

 

 

เร ิม่เพยีง 7,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์ - คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– น า้ตกอสีกนัดา - 

Nova Hotel Cameron Highlands 
✈ X O 

Nova Hotel Cameron 

Highlands ระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – 

หา้ง First World Plaza - Awana Hotel  Genting Hightland 
O O X 

Awana Hotel  

Genting Hightland 

ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

3. 
ถ า้บาตู - ตกึแฝดปิโตรนสั – เมอืงใหมปุ่ตตราจายา – มสัยดิปุตรา - 

ช็อปป้ิง Mitsui Outlet - กรุงเทพ 
O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- น า้ตกอสีกนัดา 

09.00 น. 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์M เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวย

ความสะดวก 

11.05 น. 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกวัลาลัมเปอร ์โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH785 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

14.15 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ กวัลาลัมเปอร ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ (เวลาที่
ประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   
 

 

เดนิทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึง่เป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ข ึน้ชือ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศมาเลเซีย ดนิแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ธรรมชาตบินเขาอันสลับซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิกับความงดงามซึง่ประกอบดว้ย 
สิง่กอ่สรา้งและประวัตติา่งๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ทีป่ลูกทั่วทั่งขนุเขา พรอ้ม
กับทัศนียภาพอันสวยงาม ใหทุ้กท่านไดอ้สิระเลือกชมิชารสชาตติ่างๆและถ่ายรูปธรรมชาตอิัน
สวยงาม นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ําตกอสีกันดา ซึง่เป็นน้ําตกที่มคีวามสวยงามแบบธรรมชาติ
อยา่งมาก ตัง้อยูร่ะหวา่งเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชือ่เต็มน้ําตกอสีกันดาก็คอื Lata 
Iskandar Waterfall อยูใ่นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นน้ําตกธรรมชาตทิีม่คีวามชมุชืน่
และมน้ํีาไหลตลอดทัง้ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 

      Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 



 

 

วนัที ่2:  
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นต ิง้ – หา้ง First 

World Plaza 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่แสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ นําท่านชม สวนสตรอ
เบอรี ่ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนั้นนําท่านไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender 
Cameron Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ยอดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานทีพ่ักตากอากาศอัน
เลือ่งชือ่ เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า นําทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สูย่อด
เขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์นครทีไ่มเ่คยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาท ีน่ังกระเชา้ขา้มภูเขาทีท่ี่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนัน้นําท่านชมเฟิสร์
ทเวลิด์พลาซา่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกับการชอ้ป
ป้ิงที ่FIRST WORLD PLAZA และใหมล่่าสดุเพิง่เปิดปี 2017 หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE 
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําของ
โลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาตมิากมาย รวมถงึรา้นอาหารไทย 
อาหารจนี อาหารญีปุ่่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถ
สนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มที่กับ บา้นผสีงิ อสิระตาม
อัธยาศัย(ไมร่วมค่าเครือ่งเล่น) หรอืใหท้่านสนุกกับคาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิดตลอด 24 ช.ม. ทีม่ี
เครือ่งเลน่ทีถ่กูกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืท่านจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับ
โลกตามอธัยาศัย (กรณีทา่นทีจ่ะเขา้คาสโิน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอปกและรองเทา้
หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายตุ า่กวา่ 21ปี หา้มเขา้คาสโิน** 

 
 

ค า่ **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

 
      น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Awana Hotel  Genting Hightland ระดบั 3 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ **ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้พกัโรงแรม ทีเ่กนติง้ได ้จะเปลีย่นเป็นพกัโรงแรม 
ในกวัลาลมัเปอร ์Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่** 

 

วนัที ่3:  
ถ า้บาตู – ตกึแฝดปิโตรนสั - เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มสัยดิปตุรา- ช็อปป้ิงที ่
Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถ า้บาต ูเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเทีย่ว 
เป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดว้ย ในแต่ละปี ผูม้ ีใจศรัทธาและ
นักทอ่งเทีย่วหลายพันคนเดนิทางมาทีน่ี ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระหวา่งเทศกาลประจําปีไทปซูมั  
ถ้ําหนิปนูแหง่นีต้ัง้อยูท่างดา้นเหนอืของกรงุกวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยสามถ้ําหลัก ซึง่ใชเ้ป็นวัด

และศาลฮนิดู สิง่ทีน่่าสนใจทีสุ่ดของถ้ําบาตูก็คอื รูปปั้นเทพของศาสนาฮนิดูขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่

ใกลก้บัปากถ้ํา นอกจากนี ้หากคุณเดนิขึน้บันได 272 ขัน้ คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและ

เสน้ขอบฟ้าทีส่วยงามของเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆ วัด คุณจะเห็นลงิวิง่เล่นกันอยา่งอสิระ ทีน่ี่



 

 

ยังเป็นจุดปีนหนา้ผาทีไ่ดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมี

ถ้ํารามายณะซึง่ดา้นในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดใูหเ้ทีย่วชม 

 
นําท่านถ่ายรูปกับ ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึน้ 28 USD) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของตกึระฟ้า
ในกวัลาลัมเปอร ์และยงัเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีส่งูถงึ 452 เมตร 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา(Putrajaya City) เมอืงแหง่อนาคตทีม่คีวามงดงามประดุจ
เมอืงเนรมติเป็นเมอืงทีใ่หค้วามสําคัญ กับสิง่แวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีส่มัยใหม ่
และยังเป็นที่ตั ้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแหง่ใหมข่องมาเลเซยี นําท่านชมจัตุรัสปตุรา นําท่านชมมสัยดิปุ
ตรา มสัยดิสชีมพู มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 

 หลังจากนัน้ใหท้่านอสิระช็อปป้ิงที ่หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอาทเ์ลท
ระดับพรเีมยีม ทมีสีนิค่าลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสนิคา้แห่งใหมข่องมาเลเซยี ซึง่อยูใ่กล ้
กบัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจําหน่ายสนิคา้แบรนด์
ดังนับรอ้ยรา้น ตัง้แต่แบรนดเ์ครือ่งสําอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชั่น บนพืน้ทีห่ลายหมืน่ตาราง
เมตรกบัความตืน่ตาตืน่ใจทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารไปเมือ่กลางปีทีผ่า่นมา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

1 9 . 0 0  น . 
 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ KLIA 

22.00 น.  
นําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่

MH796 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 

 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

โปรแกรม : Malaysia ครบสตูร 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบมิาเลเซยี แอรไ์ลน ์(GO1G1-KULMH02)  
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

22–24 กมุภาพันธ ์2562 7,888.- 7,888.- 7,888.- 4,500.- 3,488.- 

01-03 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

08-10 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

15-17 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

22-24 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

29-31 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

05-07 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

12-14 เมษายน 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,500.- 6,488.- 

19-21 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

26-28 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 5,488.- 

25-27 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

07-09 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

14-16 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

21-23 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

28-30 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น้ําหนักเกนิจากทาง

สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

คา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้



 

 

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


